TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

LỊCH SINH HOẠT “TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN”
ĐẦU KHÓA, NĂM HỌC 2017-2018

STT

THỜI GIAN

8h00 – 8h45
8h50 – 9h30
9h35 – 10h15

1

Thứ sáu
(11/8/2017)

10h15 – 11h15

Buổi chiều
14h00 – 17h00

2.

Thứ hai
(14/8/2017)

Buổi sáng
8h00 – 11h00

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

NỘI DUNG
- Phổ biến nội quy, quy chế của nhà trường; các văn bản có liên quan
đến công tác HSSV.
- Phổ biến quy định học vụ trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

- Kỹ năng: “Phương Pháp học đại học hiệu quả”

Buổi chiều
3.

Thứ ba
(15/8/2017)

-Phòng CTCT&QLSV

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu tài liệu tại - Phòng Đào tạo
- BCH Đoàn - Hội
Thư viện trường
- Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên - Thư viện trường
năm học 2017 - 2018
- Những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội
nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII. Thông tin tình hình kinh tế, chính trị xã hội của thế giới, của đất
nước và của địa phương thời gian qua.
- Các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt
Nam, hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển
đảo Việt nam.

Nghỉ
Nghỉ

GHI CHÚ

Sinh viên năm nhất
Hội trường

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm nhất
Hội trường

Mời báo cáo viên

Sinh viên năm nhất
Hội trường

Nghỉ

4.

Thứ tư
(16/8/2017)

14h00 – 17h00

5.

Thứ Năm (17/8/2017)

6.

Thứ Sáu (18/8/2017)

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII: về
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Sinh viên năm nhất nhận lớp, họp lớp bình bầu lớp trưởng, lớp phó,
mượn dụng cụ học tập.
- Nộp biên bản họp lớp về phòng CTCT&QLSV, từ ngày 17/8 đến
22/8
Sinh viên thực hiện theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm nhất
Hội trường

- Phòng Quản trị
- Phòng Đào tạo
- GVCN các lớp

Lưu ý: - Tất cả các buổi học đều có điểm danh, chỉ những sinh viên đi học đủ từ 2/3 thời gian trở lên mới được viết bài thu hoạch.
- Sinh viên làm bài thu hoạch tại nhà và nộp lại cho phòng CTCT&QLSV chậm nhất vào ngày 22/8/2017 (thứ Ba)
PHÒNG CTCT&QLSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

LỊCH SINH HOẠT “TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN”
ĐẦU NĂM , NĂM HỌC 2017-2018

STT

THỜI GIAN

1.

Buổi sáng
8h00 – 11h00

- Sinh viên tập trung đóng học phí, xem lịch học
- Mượn dụng cụ học tập

Buổi chiều
14h00 - 17h00

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII: về
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai
(14/8/2017)

Buổi sáng
8h00 – 11h00

2.

Thứ ba
(15/8/2017)

NỘI DUNG

Buổi chiều
14h00 - 17h00

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII:
về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội
nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII. Thông tin tình hình kinh tế, chính trị xã hội của thế giới, của đất
nước và của địa phương thời gian qua.
- Các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt
Nam, hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển
đảo Việt nam.

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

GHI CHÚ

- Phòng Đào tạo
- Phòng tài vụ
- Phòng Quản trị

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm hai
Hội trường

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm
3,4,5
Hội trường

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm hai
Hội trường

3.

Thứ tư
(16/8/2017)

Buổi sáng
8h00 – 11h00

- Những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội
nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII. Thông tin tình hình kinh tế, chính trị xã hội của thế giới, của đất
nước và của địa phương thời gian qua.
- Các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt
Nam, hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển
đảo Việt nam.

Buổi chiều
14h00 – 17h00

4

Thứ năm
(17/8/2017)

Buổi sáng
8h00 – 11h00
Buổi chiều
14h – 17h00

5
Thứ sáu (18/8/2017)

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm
3,4,5
Hội trường

- Mời báo cáo viên

Sinh viên năm 2

- Mời báo cáo viên

Hội trường
Sinh viên năm
3,4,5

Nghỉ

Kỹ năng “Tư duy sáng tạo, tư duy đột phá”
Kỹ năng “Thuyết trình trước công chúng và bí quyết chinh
phục nhà tuyển dụng”.

Hội trường

Sinh viên các lớp tập trung nhận lớp, tiến hành họ, bình bầu ban
cán sự lớp và gửi biên bản về phòng CTCT&QLSV (từ ngày
18/8 đến hết ngày 25/8)

- Phòng Đào tạo
- GVCN các lớp

Lưu ý: - Tất cả các buổi học đều có điểm danh, chỉ những sinh viên đi học đủ từ 2/3 thời gian trở lên mới được viết bài thu hoạch.
- Sinh viên làm bài thu hoạch tại nhà và nộp lại cho phòng CTCT&QLSV chậm nhất vào ngày 22/8/2017 (thứ Ba)
- Đề nghị đeo thẻ sinh viên khi đến trường.
- Từ ngày 21/8/2017 sinh viên toàn trường thực hiện theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo
PHÒNG CTCT&QLSV

